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De tafels van Noorden Duurzaam
We leven in een tijd van groeiend 
urgentiebesef en van prikkelende 
nieuwe visies op duurzame 
ontwikkeling. We zoeken daarmee 
balans tussen sociale, economische 
en ecologische ontwikkeling, hier 
en overal, voor nu en voor later. 
People, planet, profit. Regio’s zoals 
Noord-Nederland zijn kraamkamers 
van deze duurzaamheidsbeweging. 
We kennen en begrijpen elkaar. 
Er is hier nuchterheid, mienskip, 
noaberschap, verantwoordelijkheids-
gevoel en ondernemersgeest.

De vereniging Noorden Duurzaam

Bij een groeiende beweging ontstaat 

behoefte aan samenhang en samen-

werking. Daarom is eind 2013 de 

vereniging Noorden Duurzaam opgericht. 

Een divers gezelschap van grootbedrijf tot 

zzp, en van particulieren, maatschappelijk 

middenveld en overheden. We willen 

meer aandacht voor duurzame 

ontwikkeling en gerichte samenwerking 

over sectorgrenzen heen. Geen centrale 

autoriteit maar ruimte voor initiatief van 

onderop. Een open en democratische 

werkvorm. Een activiteitenpakket gericht 

op samenwerking en op faciliteren van 

leden en projecten. De ambitie is: een 

grote vereniging die bijdraagt aan een 

merkbare, duurzame versnelling op 

regionale schaal.

Opschalen en versnellen

Wie lid is van Noorden Duurzaam kan 

aanschuiven bij een van de vele tafels. 

Tafels verzamelen opinies en ideeën van 

hun leden, hebben een eigen budget en 

doen projecten. Die projecten doen ze 

samen met andere tafels. Dat geeft tegen 

lage kosten een goed en groot bereik in 

meerdere doelgroepen. Tafelprojecten 

gaan over duurzaam marktaandeel, 

milieuwinst, sociaal kapitaal of 

een combinatie. De kracht ligt in 

samenwerking over sectorgrenzen heen. 

Door die samenwerking zijn de risico’s 

en de kosten lager, kunnen opbrengsten 

gespreid worden zodat iedereen 

profijt heeft, en is er meer publiciteit. 

Tafelprojecten zijn daarmee een nieuwe 

categorie van duurzaamheidsprojecten 

die opschaling gemakkelijker maakt.

Er zijn vier soorten tafels: voor thema’s, 

sectoren, ketens en gebieden. Thematafels 

zijn voor specialisten, bijvoorbeeld in 

Healthy ageing, Duurzaam bouwen, Fair 

trade. Sectortafels zijn voor Aannemers, 

Energiebedrijven, Scholen, etc. Ze 

hebben belangstelling voor vele thema’s. 

Ketentafels gaan over productsoorten: 

Voeding, Bouwmaterialen, Cosmetica, etc. 

Ze brengen sectoren en thema’s bij elkaar. 

Gebiedstafels gaan over integratie van 

wat andere tafels doen in een provincie, 

een gemeente, een wijk. Er is zodoende 

specialiatie èn integratie, focus èn 

breedte. Twee kanten die nodig zijn voor 

duurzame ontwikkeling. 
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Een voorbeeld

Stel, u bent manager in een ziekenhuis 

en u wilt meer biologische voeding in de 

ziekenhuiszorg. Dan brengt u dat in de 

sectortafel voor duurzame ziekenhuizen in. 

Met uw collega’s daar werkt u het idee uit. U 

zoekt contact met andere tafels: Duurzame 

voeding, Duurzame landbouw, Duurzame 

patiënten, Duurzaam onderwijs en Duurzame 

financiering. Het wordt een tafelproject 

en samen bedenkt u een breed actiepakket 

waarbij ziekenhuizen, voedingsdeskundigen, 

biologische landbouwbedrijven, patiënten, 

scholen en banken kunnen aanhaken. Een 

combinatie die anders snel te groot is, maar 

nu op regionale schaal mogelijk wordt.

Met tafels en tafelprojecten als basis kan de vereniging 

ook een spreekbuis zijn. Opinies, ideeën, indicatoren, kennis 

en vragen die de tafels verzamelen en aandragen, worden 

gebundeld en naar buiten gebracht. Bijvoorbeeld in: 

•  een collectieve prioriteitenagenda; 

•  een collectieve onderzoeksagenda;

•  een statistiekwinkel voor beleidsmakers;

•  open source kennisdeling over samenwerking;

•  een jaarcongres als podium voor vernieuwers.

Netwerken voor duurzaamheid

Als vereniging bundelen we ook de krachten van de vele 

netwerken voor duurzaamheid die er al zijn. Netwerken 

die een thema, sector, keten of gebied vertegenwoordigen 

nodigen kunnen als tafel bij de vereniging aansluiten. 

Dat vergroot hun bereik en voorkomt overlap. Netwerken 

en instellingen die duurzame initiatieven in kaart 

brengen nodigen we uit om een gezamenlijke database 

te ontwikkelen. Dat maakt een één-loket oplossing voor 

onderhoud van profielinformatie mogelijk, het verlaagt 

ieders kosten en het voegt kwaliteit toe aan de websites 

van de netwerken.

Tafelbegeleiders

Voor wie een tafel wil begeleiden is er een tweedaagse 

workshop en een aparte begeleiderstafel. De workshop 

introduceert de werkwijze van de tafels en de faciliteiten 

daarvoor. De begeleiderstafel is de plaats waar andere 

tafels een begeleider kunnen vinden. 

Platform Duurzame 
ontwikkeling!



Iedere organisatie of particulier die wil bijdragen aan 

duurzame ontwikkeling in het Noorden én dat kenbaar 

wil maken, kan zich aansluiten bij Noorden Duurzaam. De 

basiscontributie is € 20 voor particulieren, circa € 100 voor 

zzp’ers en rond € 1.500 voor een organisatie met 1000 fte’s. 

De exacte bedragen vindt u met de contributiecalculator, 

rechts onderaan op de website. Voor lidmaatschap van een 

tafel geldt een contributieopslagfactor. De tafels bepalen 

deze factor zelf, u vindt deze op de webpagina van de 

tafel op noordenduurzaam.nl. De inkomsten uit de opslag 

zijn budget voor de tafel. De helft of meer daarvan wordt 

besteed aan projecten. 

Lid worden doet u met één klik op www.noordenduurzaam.

nl/aanmelden. Komt u er niet uit dan helpen we graag via 

helpdesk@noordenduurzaam.nl. 

Leden van het eerste uur
Archiview Groningen/Rotterdam Bartels Infra 
Leeuwarden Bartels Ingenieurs voor Bouw & 
Infra - Materiaalkunde Apeldoorn BlueStarter 
Groningen Club2025 Fryslân Bours Project en 
Advies DalenDebets BV Groningen Ecocert 
Veendam Energy Expo Groningen Gemeente 
Groningen Groningen Hunesus Borger 
Innovatiespotter Groningen IVN Regio Noord 
Groningen KOC Katholieke Onderwijs Centrale 
Groningen NoordBaak Groningen Noordlease 
Groningen Olthof Beton Sappemeer RBO 
Groningen Groningen Trunk & Branches Joure
UMCG Groningen De Vries Business Consultancy 
Haren

www.noordenduurzaam.nl

Vereniging 
voor 
duurzame 
ontwikkeling

Welkom bij Noorden Duurzaam. De vereniging van 

en voor alle organisaties en particulieren in Fryslân, 

Groningen en Drenthe die vinden dat duurzame 

ontwikkeling sneller moet. Het gaat ons om people, 

planet en profit, om hier en overal, om nu en later. 

We kiezen voor nieuwe samenwerking om het tempo 

erin te krijgen en te houden. Doe mee en wordt lid!

Recycling Maatschappij Groningen
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Betonmortel centrale Groningen

Lokale productketensLokale productketens

Ketentafels hebben als doel een specifieke 

keten in een bepaald werkgebied 

telkens een beetje duurzamer te 

maken. Bijvoorbeeld de voedingketen 

in Heerenveen, de bitumenketen in 

Hoogeveen, de betonketen in Fryslân. 

Er nemen altijd zes sectoren aan deel. 

De ketentafels zijn er spits op dat ze de 

voordelen en de kosten verdelen over de 

hele keten in hun werkgebied. Dat geeft 

alle deelnemers een voordeel, geeft de 

tafel energie voor vervolgacties, en geeft 

een voorbeeld dat nagevolgd kan worden.

Voorbeeld. Sloopbeton wordt anno 

2010 in de gemeente Groningen 

niet hergebruikt in de bouw, maar 

‘gedowncycled’ als fundamentmateriaal 

in de wegenbouw. Dat is ook hergebruik, 

maar daar heeft de bouw niks aan, terwijl 

ze daar juist op grondstoffen willen en 

moeten besparen. Aan de Betonketentafel 

Gemeente Groningen ontstaat een 

oplossing: als de wegenbouwers 

overstappen op menggranulaat (een 

mengsel van gebroken baksteenpuin en 

betonpuin), dan blijft er betongranulaat 

over voor de bouw en voor de grond-, 

weg- en waterbouw.

Ketentafels doorbreken 
het op-elkaar-wachten

Juist omdat de hele keten aan tafel zit, 

kan dit praktisch uitgewerkt worden. De 

gemeente Groningen schrijft inmiddels 

vaker menggranulaat voor als wegfundatie; 

de recyclingbedrijven leveren meer 

betongranulaat aan mortelcentrales; 

mortelcentrales adviseren aannemers over 

granulaatbeton; architecten nemen dat op 

in hun bestekken. Bouwend Nederland helpt 

met verspreiden van deze informatie, zodat 

meer en meer  bedrijven bij deze actie kunnen 

aanhaken. Er wordt een ketenconvenant 

gesloten en dat zet alle deelnemers uit zes 

sectoren in de schijnwerpers. Het duurzame 

marktaandeel kan met meer dan 10% 

toenemen. Zonder subsidie, op eigen kracht, 

omdat alle betrokkenen aan tafel zitten, zich 

gezamenlijk verantwoordelijk voelen en in 

actie komen.

Lidmaatschap 
en contributie
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